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Innspill til forslag til detaljregulering for Havneberget
FNF Østfold representerer natur- og friluftsinteresser i fylket. I denne uttalelsen representerer vi
Oslofjordens Friluftsråd, DNT Nedre Glomma og Naturvernforbundet i Østfold.
FNF Østfold har tre innspill til denne planen:
Planlagt arealbruk: Onsøystien
Onsøystien går gjennom planområdet og er mye brukt til friluftsliv. Når man nå i reguleringsplanen
for Havneberget legger opp til felles adkomstvei til Slevikkroken hyttefelt på det som nå er kyststi,
frykter vi at turgåere blir fortrengt som følge av økt biltrafikk. Dette var også en innvending vi hadde
mot detaljreguleringsplan for Slevikkroken hyttefelt. Med felles adkomst til ytterligere et hyttefelt vil
trafikken øke betraktelig, og frilufts- og naturopplevelsene i dette området vil forringes ytterligere.
Naturverdier
Det er store og viktige kartlagte naturverdier i planområdet. Flere rødlistede arter, samt signalarter
av sopp for verdifull skogsmark. Det er også sett natteravn, elg, rådyr og hare i området. Det er fint
at Fredrikstad kommune ønsker å ta hensyn til dette i planen ved å sette av et stort område til LNA.
Men med økt utbygging fører også økt trafikk og støy. Ville dyr og fugler behøver ikke bare areal,
men også ro fra menneskelig aktivitet. Vi frykter at den gode intensjonen med å bevare en del av
området til LNA vil bli ødelagt av økt menneskelig aktivitet og ferdsel som følge av bruk av hyttene og
stinettet.
Forholdet til Kystsoneplanen:
Kystsoneplanen forutsetter at behovet for veger i området reduseres ved at man anlegger felles
parkeringsplasser. Vi kan ikke helt se at resonnementet som foreligger for å tillate kjøring til hyttene
er i tråd med dette. Selv om bredden på vegen ikke økes inn til hyttene vil det bli økt trafikk i hele
området som følge av at kjøring og parkering er tillatt.
Konklusjon:
Vi synes det er bra at planen vil fortette og utnytte arealet som bygges ut maksimalt, men hadde
gjerne ønsket oss at løsningen for adkomst og parkering hadde vært løst på en annen måte.

Brevet blir bare sendt elektronisk.
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FNF er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, DNT
Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og
Østfold Botaniske Forening.

